
 شـهدوا فـإن مـنكم أربعـة علـيهن فاستشـهدوا نسـآئكم مـن الفاحشـة يأتين (( والالتيتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

ولكـن يبقـى نظـر آخـر ، ملـاذا عـرب  سـبيال )) . لهـن اهللا يجعـل أو المـوت يتوفاهن حتى البيوت في فأمسكوهن

؟ ألن فشـو الزنـا يف النسـاء أكثـر مـن فشـو اللـواط يف  (( اللـذان ))ويف حق الذكور بـ (( الالتي ))يف حق النساء بـ

الــذكور ، وكــانوا يف اجلاهليــة ال يعرفــون اللوطيــة حــىت إن بعضــهم يقــول " لــو ال أن اهللا قــص علينــا مــا قــص مــن نبــئ 

قوم لـوط مـا كنـا نتصـور أن هـذا يقـع " ألنـه مـن يتصـور أن رجـال يرضـى أن يفعـل بـه كمـا يفعـل بـاملرأة ، هـذا شـيء 

فطرة ومستحيل شرعا ؛ فلذلك عـرب عـن اللـواط بـأدىن مـا ميكـن أن يتحقـق بـه ؛ مـا هـو أدىن مـا ميكـن أن  مستحيل

الضـمري يعـود (( واللـذان يأتيانهـا مـنكم )) (( يأتيانهـا )) يتحقق به ؟ اثنان ، خبـالف الزنـا يف النسـاء فإنـه كثـري ؛ 

وفاحشــة الرجــال هــي اللــواط وهــي أعظــم مــن فاحشــة الزنــا ، والــدليل علــى عظمتهــا أن لوطــا  (( الفاحشــة ))علــى 

(( ويف الزنــــا قــــال اهللا عزوجــــل: إنــــه كــــان فاحشــــة مــــن الفــــواحش ؛ أمــــا هــــذا  (( أتــــأتون الفاحشــــة ))قــــال لقومــــه: 

، واللـواط ؟ ال يبـاح بـأي  كل إنسان ؛ مث إن الزنـا جنسـه ممـا يبـاح بالعقـدألا والعياذ باهللا مستفحشة   الفاحشة ))

آذومهـا مبـاذا ؟ بالسـب  (( واللـذان يأتيانهـا مـنكم فآذوهمـا )) .حال من األحوال ال بعقد وال بغريه فكان أفحـش

(( فإن تابـا والتعيري والضرب واإلعراض ، على سبيل التعزير ، واهلجر ، وما أشبه ذلك ؛ املهم افعلوا ما يتأذيان به 

ألن  (( فأعرضــوا عنهمــا ))إن تابــا ممــا وقــع منهمــا وأصــلحا عملهمــا يف املســتقبل  ))وأصــلحا فأعرضــوا عنهمــا 

التائب من الذنب كمن ال ذنب له ؛ فيعرض عنهمـا ؛ ألن السـبب مـادام موجـودا فاملسـبب يتبعـه فـإذا زال السـبب 

غـة وذلـك لكثـرة توبتـه وكثـرة صـيغة مبال (( إن اهللا كان توابا رحيما )) (( إن اهللا كان توابا )) توابا ))زال املسـبب 

مــن يتـــوب علـــيهم ؛ فالــذين يتـــوب اهللا علـــيهم ال حيصـــون وتوبتــه عزوجـــل ال حتصـــى ؛ فلهــذا عـــرب بصـــيغة املبالغـــة ؛ 

والتائب من ؟ توبة اهللا على العبد نوعان: توبة قبل فعل التوبـة ، وتوبـة بعـدها ؛ فالتوبـة الـيت قبـل فعـل التوبـة معناهـا 

والتوبة اليت بعد التوبة هي قبول التوبة   (( ثم تاب عليهم ليتوبوا ))فيق للتوبة كما قال تعاىل: التوفيق ، معناها التو 

واهللا سـبحانه وتعـاىل تـواب ـذا املعـىن وـذا املعـىن ، فهـو  (( وهو الذي قبل التوبة عن عبـاده ))كما قال تعاىل: 

أي ذو رمحة يوصـلها إىل مـن  (( رحيما ))بة ؛ وتواب أي مهيئ للتوبة فيمن شاء من عباده ، وتواب أي قادر للتو 

  . (( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ))شاء من عباده ، كما قال تعاىل: 

فــإن املعــروف أن " كــان " للمضــي ويفهــم  (( كــان توابــا رحيمــا ))وهــو قولــه:  ويف هــذه اآليــة شــيء مــن اإلشــكال

: كــان فــالن طالــب علــم ، يعــين فيمــا مضــى ؛ أجــاب العلمــاء عــن منهــا أن هــذا الوصــف كــان فــزال ، كمــا لــو قلــت

هــذا اإلشــكال بــأن " كــان " قــد تســلب منهــا الداللــة علــى الــزمن ويكــون املــراد ــا حتقــق االتصــاف خبربهــا ، وكلمــا 

 (( إن اهللا كـان غفـورا رحيمـا )) (( وكـان اهللا علـى كـل شـيءأضيف إىل اهللا م هذا الرتكيب فإن هذا هو املراد بـه 



وما أشبه ذلك املـراد أنـه متصـف بـه أزال وأبـدا ؛ ولكـن أتـت " كـان "  قديرا )) (( وكان اهللا بكل شيء محيطا ))

    الوصف . ذالتحقيق اتصافه 

  هذا قبل القدرة عليهما أو بعد القدرة ؟ (( فأعرضوا عنهما ))أحسن اهللا إليك ، قوله تعاىل:  السائل :

  هذا احلكم سيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا .؛ لكن ال ، بعد القدرة  الشيخ :

فمـا الفـرق بـني جـزاء  (( خالدين فيهـا مادامـت السـموات واألرض ... ))يف قوله تعاىل يف سورة هود:  السائل :

(( عطــاء غيــر ويف املــؤمنني قــال:  (( إن ربــك فعــال لمــا يريــد ))ففــي الكفــار قــال:  ؟ املــؤمنني والكــافرين يف اآليــة

  ؟ مجذوذ ))

(( مــا وقــال يف النــار: (( إنــك ربــك فعــال ملــا يريــد )) ... ؛ كلهــا قــال:  (( عطــاء غيــر مجــذوذ ))نعــم  لشــيخ :ا

؛ ما الفرق بينهما ؟ الفرق ألنه ملا كـان هـذا فضـال بـني أنـه فضـل ممتـد وملـا كـان هـذا  دامت السموات واألرض ))

  ألن ذلك مقتضى إرادته .فهو فعل هذه العقوبة  (( إن ربك فعال لما يريد ))عقوبة قال: 

(( إنمــا التوبــة علــى اهللا للــذين يعملــون الســوء بجهالــة ثــم يتوبــون مــن قريــب أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

فأولئــك يتــوب اهللا علــيهم وكــان اهللا عليمــا حكيمــا وليســت التوبــة للــذين يعملــون الســيئات حتــى إذا حضــر 

ون وهم كفـار أولئـك أعتـدنا لهـم عـذابا أليمـا يـا أيهـا الـذين أحدكم الموت قال إني تبت اآلن وال الذين يموت

آمنــوا ال يحــل لكــم أن ترثــوا النســاء كرهــا وال تعضــلوهن لتــذهبوا بــبعض مــا آتيتمــوهن إال أن يــأتين بفاحشــة 

  . مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اهللا فيه خيرا كثيرا ))

  اهللا تعاىل جعل عقوبة الاليت يزنني ؟ طان الرجيم ؛ سبق لنا أن أعوذ باهللا من الشي

  فآذوهن و أمسكوهن أو جيعل اهللا هلن سبيال ؛ متام .

  ما هي السبيل اليت جعل اهللا هلن ؟  الشيخ :

( خذوا عنـي خـذوا عنـي قـد جعـل قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث عبادة بن الصامت:  الطالب :

  سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ).اهللا لهن 

    هل يعترب هذا من النسخ ؟ الشيخ :

  ال يعترب النسخ ؛ الطالب :

  ملاذا ؟  الشيخ :

  ألن احلكم مؤقت ؛   الطالب :

  وت )) (( فأمسكوهن في البينعم احلكم اآلن مؤقت ليس عاما يف كل وقت ؛ فيكون قوله:  الشيخ :



  ماذا يراد به ؟ (( واللذان يأتيانها منكم ))قوله:  الشيخ :

  قيل: إنه الرجل يأيت الرجل ، وقيل إنه الزنا .  الطالب :

  ؟  (( اللذان يأتيانها منكم ))بناء على الثاين كيف خيرج  الشيخ :

  أي اللذان يزنيان ؟ فيكون الرجل يؤذى فقط واملرأة حتبس ؛  (( اللذان يأتيانها منكم ))يعين نقول يف 

  حتبس ؟  الشيخ :

  حىت يأتيها املوت أو جيعل اهللا هلا سبيال . الطالب :

(( اللـذان يأتيانهـا الرجل إذا أتى الرجل ، هذا وجه هـذا مـا فيـه إشـكال ؛ اإلشـكال علـى قـول مـن يقـول  الشيخ :

  مها الزانيان ؟  منكم ))

  ؛  ألنه سبق حكم الزانية الطالب :

  ملا عرب باجلمع للنساء وبالتثنية للرجال ؟  الشيخ :

  ألن الزنا يف النساء أكثر منه يف الرجال فإن البغايا يف اجلاهلية كاجلراد املنتشرات . الطالب :

الرجـل يـأيت الرجـل كيـف يصـح أن يكـون املـأيت آتيـا  (( اللذان يأتيانها مـنكم ))على القول بأن املراد من  الشيخ :

  ؟ 

  كان حكمه كحكم الفاعل ؛ أحسنت القادم كالفاعل .  ملا كان املأيت  الطالب :

(( والالتــي يــأتين الفاحشــة مــن نســائكم أعــوذ بــاهللا الســميع العلــيم مــن الشــيطان الــرجيم ؛ قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

مـــن فوائـــد هـــذه اآليـــة الكرميـــة: عظـــم الزنـــا وأنـــه مـــن الفـــواحش ؛ ألنـــه  . فاستشـــهدوا علـــيهن أربعـــة مـــنكم ... ))

ومــن فوائــدها: أنــه البــد يف الزنــا  باالتفــاق أنــه يــراد بــذلك الزنــا ؛ والقــول بأنــه الســحاق قــول ضــعيف ال ميــول عليــه .

للمــؤمنني اخلطــاب  (( مــنكم ))وقولــه:  (( فاستشــهدوا علــيهن أربعــة ))مــن شــهادة أربعــة رجــال عــدول ؛ لقولــه: 

اخلطاب للصحابة كلهم وحيمل هذا اإلطـالق علـى العدالـة كمـا  (( منكم ))والصحابة كلهم عدول ؛ أو نقول إنه 

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أن الرجــل أقــوى يف الشــهادة مــن املــرأة  . (( واشــهدوا ذوي عــدل مــنكم ))قــال تعــاىل: 

ومــن فوائــدها: أن احلــد يــدرأ بالشــبهة ؛ وذلــك  شــهادة الرجــال . وأثبــت ؛ وذلــك ألن اهللا تعــاىل مل يعتــرب يف الزنــا إال

ألن اشــرتاط أربعــة رجــال مــن أجــل إثبــات الشــهادة ، وشــهادة النســاء األربــع فيهــا شــبهة ألــن مل يثبــنت كمــا قــال 

والشـــك أن احلـــدود تـــدرأ بالشـــبهات ؛ ولكـــن يبقـــى  (( أن تضـــل إحـــداهما فتـــذكر إحـــداهما األخـــرى ))تعـــاىل: 

ط احلكم مبعىن ما هي الشبهة اليت يدرا ا احلـد ؛ فمـن العلمـاء مـن توسـع فيهـا حـىت قـال إنـه لـو اسـتأجر عندنا منا

امــرأة للزنــا فزنــا ــا فــال حــد عليــه ؛ ألن اســتئجاره إياهــا شــبهة كمــا لــو اســتأجر بيتــا يســكن بــه ؛ ومــن العلمــاء مــن 



الثـــة أن الوســـط هـــو الصـــحيح ، هـــذا هـــو توســـط ؛ ومـــنهم مـــن شـــدد ؛ و الغالـــب أن األقـــوال إذا اختلفـــت علـــى ث

وهلــذا  (( فــإن شــهدوا ))ومــن فوائــدها: أنــه البــد مــن تصــريح الشــهداء بالشــهادة يف بــاب الزنــا ؛ لقولــه:  الغالــب .

... يف مكحلـة ؛ فـال يكفـي أن يقـول  جبب أن يقول الشهود: رأينا ذكره يف فرجها قد أدخلـه فيـه ، كمـا يـدخل امل

امرأة ومها عراة ورأينا ذكره بني فخذيها ، ما يكفي هـذا ؛ البـد مـن التصـريح باجلمـاع كمـا  الشهود: رأينا رجال على

قـال الرسـول عليــه الصـالة والســالم ملـاعز: ( ... ) ؛ وهلــذا قـال شــيخ اإلسـالم رمحــه اهللا يف زمنـه " إنــه مل يثبـت حــد 

فـإن قـال قائـل: هـل ميكـن أن نثبتـه بالتقـاط  .الزنا بالشهادة إىل يومنا هـذا " مل يثبـت بالشـهادة ملـاذا ؟ ألـا صـعبة 

الصورة ؟ قلنا كنا نقول بذلك ؛ لكن ملا تبني لنا دبلجـة املصـورين قلنـا ال نثبـت ؛ أتعرفـون الدبلجـة ؟ يعـين جيمعـون 

صورة وجيعلون رجال على امرأة قد جامعها وليس األمر كذلك ؛ ومشكلة الدبلجة هذه نسـأل اهللا أن يكفينـا شـرها 

يـــدبلجون الكـــالم اآلن كمـــا قيـــل يل ، يأخـــذون مـــثال مـــن كالمـــي حـــرف ، حرفـــا يف كلمـــة مـــن الكلمـــات ؛ بـــدءوا 

وحرفا من كلمة أخرى ويركبـون بعـض علـى بعـض وينشـرون خطبـة بصـويت علـى مـا يريـدون هـم ؛ أعـرفتم ؟ جيمعـون 

قيقـة ، أي إنسـان احلروف مث يصيغوا كلمـات علـى مـا يريـدون والصـوت صـويت ، وأنـا بـرأت كالمـي ؛ فمشـكلة ح

يريــد أن يتقــول علــى شــخص اآلن ميكنــه ؛ لكــن نرجــوا اهللا أن ال جييــب فريوســات هلــذه اآلالت كمــا يهــددون اآلن 

أن حـــبس املـــرأة يف بيتهـــا مـــن ومـــن فوائـــدها: شـــرها ويســـلم النـــاس مـــن شـــرها .  بفـــريوس الكمبيـــوتر حـــىت نســـلم مـــن

نــوع مــن العقوبــة مــن وجــه وكــف ألســباب الفتنــة مــن وجــه  ألن هــذا(( فأمســكوهن )) أســباب درء الفتنــة ؛ لقولــه: 

وكمــا قــال النــيب  بيــوت ))ال(( فأمســكوهن فــي ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أن البيــت خــري للمــرأة ؛ لقولــه:  آخــر .

ومــن فوائــدها: أنــه ال جيــوز حــبس املــرأة يف بيتهــا حبيــث متنــع مــن  . ( بيــوتهن خيــر لهــم )عليــه الصــالة والســالم: 

إال إذا كانــت هنــاك فتنــة والشــر وإال فاألصــل أــا ال متنــع مــن اخلــروج مــن البيــت ؛ ويؤيــد هــذا أن اهللا تعــاىل اخلــروج 

أوجب بقاء املرأة املتوىف عنها زوجها يف بيتها ؛ فدل هذا على أن غريهـا ال يلزمهـا البقـاء يف البيـت ، وهـو كـذلك ؛ 

ومــن فوائــدها: مشــروعية العقوبــة بــاحلبس  يلــزمهن بــذلك .فالبيــت ينبغــي أن نرغــب النســاء يف البقــاء فيــه ولكــن ال 

املؤبــد ؛ توافقــون علــى هــذا ؟ أو أن مــن العقوبــة احلــبس املؤبــد أصــال ؟ الثــاين هــو األقــرب أن للعقوبــة بــاحلبس املؤبــد 

ومن فوائـدها: إثبـات اجلعـل هللا  أصال يف الشرع ؛ أما أن جيعل ذلك مشروعا وهو قد نسخ ففي النفس منه شيء .

واجلعـل نوعـان: جعـل شـرعي ، وجعـل كـوين قـدري ؛ فمـن أمثلـة  (( أو يجعـل اهللا لهـن سـبيال ))زوجـل ؛ لقولـه: ع

(( مـا جعـل اهللا مـن بحيـرة وقولـه:  (( جعل اهللا الكعبة البيت الحـرام قيامـا للنـاس ))اجلعل الشرعي قوله تعاىل: 

؛ أمـــا قـــدريا فإنـــه قـــد جعـــل ذلـــك ، البحـــرية أي جعـــال شـــرعيا  يلة وال حـــام )) (( مـــا جعـــل ))صـــوال ســـائبة وال و 

(( وجعلنــا مثـل: يلة واحلـام موجـودة ؛ ومثـال اجلعـل الكـوين أو وأمثلـة اجلعـل الكـوين كثـرية يف القـرآن صـوالسـائبة والو 



ومـن فوائـدها: إثبـات األفعـال االختياريـة  . واألمثلـة كثـريةنوركم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنـا النهـار معاشـا )) 

 عزوجل يعين إثبات صفة الفعل املتجدد هللا ، واعلم أن الفعل املضاف إىل اهللا نوعان: جـنس ، ونـوع ؛ جـنس ، هللا

ونــوع ، وفــرد ؛ ثــالث أنــواع: جــنس ، ونــوع ، وفــرد ؛ أمــا اجلــنس فهــو صــفة أبديــة أزليــة أي أن اهللا مل يــزل وال يــزال 

ا كــان القــول الــراجح مــن أقــوال العلمــاء القــول بتسلســل فعــاال ، فهــو فعــال يف األزل كمــا هــو فعــال يف األبــد ؛ وهلــذ

احلــوادث يف املاضــي كمــا هــي يف مســتقبل ؛ لكننــا ال نعلــم مــا تسلســلت املاضــي إال مــا أخربنــا بــه فقــط وإال فــنحن 

نؤمن بأن اهللا مل يزل وال يزال فعاال سبحانه وتعاىل ؛ الثاين: النوع ، النوع مثـل االسـتوى علـى العـرش وهـذا حـادث 

ن اهللا مل يستوي على العرش قبل خلق العرش ؛ أما اآلحاد فكثري ، كالنزول إىل السماء الـدنيا كـل ليلـة ، واـيء فإ

للفصــل بــني العبــاد ، والنــزول إىل الســماء الــدنيا عشــية عرفــة ، والغضــب عنــد وجــود الســبب ، والرضــى عنــد وجــود 

أشــياء كثــرية ؛ وقــد أثبــت أهــل الســنة واجلماعــة ســببه ، والضــحك عنــد وجــود ســببه ، والعجيــب عنــد وجــود ســببه ، 

ذلـك وأنكــر هـذا األشــاعرة واملعتزلــة ومـن ســلك سـبيلهم وقــالوا ال ميكــن أن يوصـف اهللا بصــفة حدوثيـة أبــدا ؛ وهلــذا 

يرون القرآن الذي بني أيدينا يرونه قـدميا ، وعللـوا هـذا احلكـم الفاسـد فقـالوا إن قيـام احلـوادث بـاهللا عزوجـل يقتضـي 

ن حادثا ألن احلـوادث ال تقـوم إال حبـادث ؛ والشـك أن هـذه علـة عليلـة بـل ميتـة ، مـن قـال هلـم هـذا ؟ بـل  أن يكو 

كــون احلــوادث بــاهللا عزوجــل وأنــه يفعــل مــا يريــد دليــل علــى كمالــه وكمــال حياتــه ؛ ولــو تصــور اإلنســان ربــا ال يفعــل 

ك أن أفعــال اهللا ســبحانه وتعــاىل كمــا وربــا يفعــل لكــان مقتضــى الفطــرة أن الثــاين أكمــل بالشــك ؛ فالصــواب بالشــ

(( واللـذان يأتيانهـا مـنكم فآذوهمـا فـإن تابـا وجـل:  عـزهللا مث قـال ا . انوعا وتكون فردا آحـادتكون جنسا تكون 

يســتفاد مــن هــذه اآليــة الكرميــة: أن اللــواط لــه حكمــان:  . وأصــلحا فأعرضــوا عنهمــا إن اهللا كــان توابــا رحيمــا ))

ه اآليــة ، واحلكــم الثــاين مــا دلــت عليــه الســنة ؛ أمــا مــا دلــت عليــه اآليــة فهــو أن الــذي احلكــم األول مــا دلــت عليــ

يــتفحش مــن الرجــال يــؤذى بــالقول ، يــؤذى بالفعــل ، يــؤذى بــاهلجر ، يــؤذى بــأنواع األذى ؛ وكثــري مــن النــاس قــد 

لفاعـل واملفعـول بـه ؛ تكون أذيته أشد من ضربه وأشد من حبسه ؛ أما احلكم الثاين ما دلت عليه السـنة وهـو قتـل ا

وال  ( من وجـدتموه يعمـل عمـل قـوم لـوط فـاقتلوا الفاعـل والمفعـول بـه )لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم: 

حيمله هنا املطلق علـى املقيـد فيقـال: اقتلـوا الفاعـل واملفعـول بـه إذا كانـا حمصـنني ، كمـا هـو الشـأن يف الزنـا ؛ وذلـك 

قيــد أن يكــون احلكــم واحــدا والســبب واحــدا ؛ وهنــا اختلــف الســبب واحلكــم ، ألن مــن شــرط محــل املطلــق علــى امل

فهنا كالسبب الزنا وهو يف فرج حيل يف اجلملة ؛ صح ؟ مـىت حيـل ؟ بعقـد النكـاح الصـحيح أو ملـك اليمـني ؛ وهـذا 

ني الـذكور استباحة فرج ال حيل أبـدا ؛ كـذلك أيضـا هـذه الفاحشـة يعصـر التحـرز منهـا خبـالف الزنـا ؛ ألـا تكـون بـ

ومن حيبس الذكور بعضهم عن بعض  ال ميكن حبسه ، التحرز منها صعبة ؛ فإذا مل يكن هلـا عقوبـة قويـة انتشـرت 



يف اتمـــع ؛ وإذا انتشـــرت يف اتمـــع فســـد الرجـــال والنســـاء ؛ ألن مـــن عقوبـــة اللـــوطي أال يشـــتهي النســـاء فـــإذا مل 

ســاد ؛ والــدليل أن مــن عقوبــة اللــوطي أنــه ينــزع منــه شــهوة يشــتهي النســاء بقيــت النســاء متعطلــة وحصــل الشــر والف

فـإم مل  (( أتأتون الذكران مـن العـالمين وتـذرون مـا خلـق لكـم ربكـم مـن أزواجكـم ))النساء قول لوط لقومه: 

؛ وهـذه العقوبـة  يذروا النساء إال ألا صلبت شـهوة النسـاء مـن نفوسـهم وإال فـإن اإلنسـان بفطرتـه مييـل إىل النسـاء

ا انتشرت يف اتمع فسدت فسد رجالـه ونسـائه وتعطلـت مصـاحله ؛ فلهـذا كانـت احلكمـة تقتضـي القضـاء علـى إذ

هذه اجلرثومة الفاسدة قتل ؛ وال يصلح أن حيمل هذا املطلق على املقيـد ملـا علمـتم مـن اخـتالف السـبب واحلكـم ؛ 

واملفعـول بـه إال أـم اختلفـوا يف كيفيـة القتـل  وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن الصحابة أمجعـوا علـى قتـل الفاعـل

؛ فمنم من قال يلقيان من شاحق مـن أعلـى مكـان يف البلـد مث يتبعـان باحلجـارة ، ومـنهم مـن قـال يرمجـان ، ومـنهم 

من حرق اللوطي ،  الفاعل واملفعول بـه ؛ ألن جرميتهمـا عظيمـة ومنكـرة ؛ مساهـا لـوط: الفاحشـة ، والزنـا يف كتـاب 

ومن فوائدها: أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته ، وقـد صـرح  واألول أشد .(( إنه كان فاحشة )) اهللا 

ــذين اهللا يف آيــة احملــاربني يف ســورة املائــدة أن ذلــك مشــروط مبــا إذا تــاب قبــل القــدرة علــيهم ، قــال تعــاىل: ( ( إال ال

مـا لـو تـاب بعـد القـدرة فإنـه ال تغفـر عنـه العقوبـة أ تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحـيم ))

؛ لكــن الــذي يظهــر مــن الســنة أن مــا ثبــت بــإقرار مث تــاب فإنــه يــرتك يتــوب ، ودليــل ذلــك حــديث مــاعز بــن مالــك 

رضي اهللا عنه حني جاء إىل النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وأقـر عنـده بالزنـا فـأمر برمجـه فلمـا أدلقتـه احلجـارة يعـين 

احلجــارة هــرب ولكــن الصــحابة لكــون الرســول عليــه الصــالة والســالم أمــرهم برمجــه قــالوا البــد مــن تنفيــذ  أصــابه مــس

( هـل ال أمر الرسول عليه الصالة والسالم ؛ فنفذوا الـرجم مث أخـربوا النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـذلك فقـال: 

  لو يف أثناء احلد فإنه يرتك يتوب اهللا عليه .فدل ذلك على أن املقر إذا تاب و  تركتموه يتوب فيتوب اهللا عليه )

ولكــن كيــف تكــون  (( فــإن تابــا وأصــلحا ))أن التوبــة مــن الــذنب البــد أن يقراــا إصــالح ؛ لقولــه: ومــن فوائــدها: 

فيمتنع ؛ يعين مثال يقال هلذا املفعول به يعين نريد أن نفعـل بـك  التوبة مثل هذا ؟ قيل: إن التوبة مثل هذا أن يراود

هذا يريد أن تفعل به ؛ فإذا أىب فهذا توبته ؛ وكذلك يقال يف الزانيـة  ا امتنع دل ذلك على توبته ؛ ويقال لفاعلفإذ

؛ لكن هذا القول قول منكر بعيد عن الصواب ؛ ألن املراودة ال تكـون إال يف حـال السـر ؛ ألـيس كـذلك ؟ مـا هـو 

، مث إن املــراود إن كــان املـــراود أهــال للفعــل يعـــين  الواحــد يعــين يـــراود شــخص أمــام النـــاس ، ســتكون يف حــال الســـر

يتوقـع منـه أن يفعـل ألنـه قـد يسـتجيب وحينئـذ تقــع الفاحشـة ؛ وإن كـان املـراود لـيس أهـال أن يفعـل فسـينتبه املــراود 

ل . أن هذا يريد أن خيتربه فيمتنع ؛ وذا نعرف أن هذا القول ال أساس له من الصـحة ؛ ولكـن التوبـة كغريهـا مـن ا

؛ إذا عرفنـا أن الرجـل عـزل عـن هـذا الشـيء وصـار ال يـذهب إىل اـالس الـيت فيهـا هـذه  لتوبة من هذه كغريهـا مـنا



الفاحشــة ومــا أشــبه ذلــك ، عرفنــا أنــه تــاب ؛ وهلــذا قــرن التوبــة هنــا باإلصــالح فالبــد مــن شــيء يــدل علــى أنــه تــاب 

أن احلكــم يــدور مــع ســببه وجــودا وعــدما ؛  إثبــاتومــن فوائــدها:  وهــو إصــالح العمــل والبعــد عــن هــذه الفاحشــة .

إذا ملــا زالــت العلــة زال احلكــم  وهــو كــذلك ، احلكــم  (( فــإن تابــا وأصــلحا فأعرضــوا عنهمــا ))وجهــه ؟ أنــه قــال: 

يـــدور مـــع علتـــه وجـــودا وعـــدما ؛ ولكـــن إن كانـــت العلـــة منصوصـــة ، منصوصـــا عليهـــا فإـــا إذا ختلفـــت فالبـــد أن 

ة فـال ينبغـي أن يتخلـف احلكـم بتخلفهـا ؛ ألنـه مـن اجلـائز أال تكـون العلـة شـرعا يتخلف احلكم وإن كانت مستنبط

يف هذه العلـة املسـتنبطة فنلغـي حكمـا مـن أحكـام اهللا ثابتـا مبجـرد االحتمـال ؛ أمـا لـو نـص عليهـا فـإن احلكـم يـدور 

ث مــن أجــل أن ذلــك ( إذا كنــتم ثالثــة فــال يتنــاجى اثنــان دون الثالــمعهــا مثــل قولــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: 

ومـن فوائـدها: إثبـات امسـني مـن  فإن هذا يدل على أنه لو كـان ال حيـزن ـذا التنـاجي جـاز ، جـاز ذلـك . يحزنه )

مث قـال اهللا  أمساء اهللا ، ومها: التواب والرحيم ؛ وقد سبق لنا معىن التواب وملـاذا جـاء بصـيغة املبالغـة ومعـىن الـرحيم .

هللا للذين يعملون السـوء بجهالـة ثـم يتوبـون مـن قريـب فأولئـك يتـوب اهللا علـيهم (( إنما التوبة على اعزوجل: 

هذه مبتداء مسبوق بأداة احلصر وهي  " إمنـا " ؛ وخـرب مبتـداء قولـه:  وكان اهللا عليما حكيما )) (( إنما التوبة ))

(( إنمــا التوبــة علــى ه: حيتمــل هــذا أو هــذا ؛ وقولــ (( للــذين يعملــون الســوء بجهالــة ))أو قولــه:  (( علــى اهللا ))

يعـــين العمـــل الســـيئ كـــاملنكرات فعـــل احملظـــورات أو تـــرك الواجبـــات ؛ اهللا للـــذين يعملـــون الســـوء )) (( الســـوء )) 

واملراد باجلهالة هنـا السـفاهة وليسـت اجلهلـة ؛ ألن فاعـل السـوء جبهـل معـذور ال  (( بجهالة ))ولكنه قيدها بقوله: 

ولكن املـراد باجلهالـة هنـا السـفاهة ، ومنـه  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))(( ذنب عليه ؛ لقول اهللا تعاىل: 

  قول الشاعر األول: 

    فنجهل فوق جهل الجاهلين  أال ال يجهلن أحد علينا                            

 يعين إذا عملوا السوء جبهالة تـابوا إىل اهللا مـن قريـب ؛ والقريـب هنـا مـا كـان قبـل املـوت (( ثم يتوبون من قريب ))

(( ثـم يتوبـون مـن قريـب ؛ فإذا تابوا قبل املوت تاب اهللا عليهم ؛ ولكن سـيأتينا يف الفوائـد أنـه جنـب التوبـة فـوارا ؛ 

(( فأولئـك يتـوب فعل مـا تركـوا مـن اجلـواب  يرجعون إىل اهللا وذلك برتك ما قاموا به من السوء أو )) (( يتوبون ))

(( إنمـا التوبـة علـى اهللا )) هذه اجلملة باعتبار مـا قبلهـا تأكيـد ؛ ألن هـذا احلكـم مفهـوم مـن قولـه:  اهللا عليهم ))

؛ وأشــار إلــيهم بأولئــك مــع أــم  (( فأولئــك يتــوب اهللا علــيهم ))ولكنــه أكــد مــا التــزم عزوجــل علــى نفســه بقولــه: 

أشــار  (( أولئــك ))يث عــنهم يف حمــل القــرب ، والقريــب يشــار إليــه بــأيش ؟ ــؤالء ؛ لكــن هنــا قــال: باعتبــار احلــد

أي ذا علــم وحكمــة ؛ فــالعلم:  (( وكــان اهللا عليمــا حكيمــا ))إلــيهم بإشــارة البعيــد إشــارة إىل علــو منــزهلم بالتوبــة ؛ 

هــل البســيط واجلهــل املركــب ؛ ألن اجلهــل إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه ؛ وهــذا التعريــف خيــرج اجلهلــني مجيعــا اجل



البسيط ليس فيه إدراك مطلقا واجلهل املركـب فيـه إدراك الشـيء علـى غـري مـا هـو عليـه ؛ فـالعلم إدراك الشـيء علـى 

ما هـو عليـه ؛ بالنسـبة لعلـم اهللا عزوجـل علـم كامـل شـامل ، كامـل أي أنـه مل يسـبق جبهـل ومل يلحـق بنسـيان ، قـال 

(( مــا بــال القــرون األولــى قــال علمهــا عنــد ربــي فــي كتــاب ال لســالم لفرعــون حــني قــال: موســى عليــه الصــالة وا

مـــا علـــم ؛ وهـــو كـــذلك شـــامل ، قـــال اهللا  (( وال ينســـى ))ال جيهـــل ، ينســـى )) (( ال يضـــل )) يضـــل ربـــي وال 

عـاىل علمـه وقـد بـني اهللا ت(( لتعلموا أن اهللا على كل شـيء قـدير وأن اهللا قـد أحـاط بكـل شـيء علمـا )) تعـاىل: 

(( وعنـده مفـاتح الغيـب ال يعلمهـا إال هـو يف كتابه أحيانا باإلمجال والعموم وأحيانا بالتفصيل ، ففي قوله تعاىل: 

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة فـي ظلمـات األرض وال رطـب وال يـابس إال 

 عنده علم الساعة وينزل الغيـث ويعلـم مـا فـي األرحـام ومـا (( إن اهللافهذا تفصيل ؛ وقولـه:  في كتاب مبين ))

واهللا يعلم ذلك أيضا فيه شـيء مـن التفصـيل  تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ))

؛ وأما اإلمجال فكثـري يف القـرآن ؛ والعلـم أمشـل مـن القـدرة وأوسـع ؛ ألنـه يتعلـق بكـل شـيء حـىت يف املمتنـع خبـالف 

فإـــا شـــامل لكـــل شـــيء لكـــن مـــا كـــان مســـتحيال فلـــيس بشـــيء بالنســـبة للقـــدرة ؛ أمـــا العلـــم فيشـــمل حـــىت القـــدرة 

(( مـا اتخـذ اهللا وقولـه:  (( لو كـان فيهمـا آلهـة إال اهللا لفسـدتا ))املستحيل ، أمل تروا إىل قول اهللا تبارك وتعاىل: 

فـإن تعـدد اآلهلـة ممتنـع  علـى بعـض )) من ولد وما كان معه من إلـه إذا لـذهب كـل إلـه بمـا خلـق ولعلـى بعضـهم

مشـــتق مـــن احلكـــم  (( حكيمـــا ))مســـتحيل ومـــع ذلـــك أخـــرب اهللا أنـــه لـــو كـــان لكانـــت نتيجتـــه كـــذا وكـــذا ؛ وقولـــه: 

واحلكمــة ؛ فهــو حــاكم وحمكــم ، حــاكم إذا جعلنــاه مشــتقا مــن احلكــم ، وحمكــم إذا جعلنــاه مشــتقا مــن احلكمــة . 

  جاء وقت األسئلة ؟ .

  عن كيفية التوبة من الذنب وقصة ماعز رضي اهللا تعاىل عنه ؟سؤال  السائل :

ال ، يف هذا نظر ؛ ألن الرسول ما قال: هال تركتموه يـأيت إيل فيتـوب ؛ قـال: يتـوب فيتـوب اهللا عليـه يعـين  الشيخ :

طهـــرين ؛ تركتـــه بـــال حـــد وهـــو يصـــلح حالـــه يف املســـتقبل ؛ فالتوبـــة األوىل توبـــة إلقامـــة احلـــد ؛ وهلـــذا قـــال: أريـــد أن ت

  والتوبة الثانية بإصالح احلال .

  سؤال عن عقوبة قطاع الطريق ؟ السائل :

  يف قطاع الطريق الذين ثبتت جرميتهم ببينة ؛ ألن قطاع الطريق عملهم متعدية . الشيخ :

 الــذي عليــه أكثــر العلمــاء اليــوم هــو أن الثيــب يــرجم وال جيمــع لــه بينــة وبــني احلــد ، وقــد جــاء يف صــحيح الســائل :

  البخاري أنه مجع بينهما فأيهما الراجح ؟

  . ال ، مادام دل الدليل على االستثناء نأخذ به وإال هذا هو األصل الشيخ :


